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Manual för dokumentation av Läkemedelsgenomgång, basal i journal
Läkemedelsgenomgång, basal är en anteckning avsedd för läkare och används varje gång en basal läkemedelsgenomgång* görs. Här dokumenteras
eventuella identifierade problem relaterade till läkemedelsbehandlingen, genomförda och planerade åtgärder samt plan för uppföljning.
Enligt Region Skånes riktlinjer bör basal läkemedelsgenomgång genomföras för alla patienter >65 år som behandlas med läkemedel. Om patienten bor på
särskilt boende, har kommunal hemsjukvård eller behandlas med 5 eller fler läkemedel, är 75 år + och sjukhusvårdas, bör istället tvärprofessionell
läkemedelsgenomgång erbjudas.
Arbetet med basal läkemedelsgenomgång grundar sig på Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2017:37.
Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val

Riskläkemedel för äldre

För patienter 75 år+ ange
vilket/a potentiellt
olämpligt/a läkemedel för
äldre patienten använder.

Som förval finns av
Socialstyrelsen definierade
potentiellt olämpliga läkemedel
till äldre.

Flerval

:
Långverkande bensodiazepiner
Antikolinergika
Tramadol
Propavan
Kodein (inkl kombinationer)
Glibenklamid

Om läkemedlet vid aktuell
tidpunkt bedöms lämpligt för
den enskilda patienten kan det
anges i fritexten.

* En basal läkemedelsgenomgång innebär en analys, uppföljning och omprövning av en patientens läkemedelsanvändning.

Fast text

Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Riskläkem. nedsatt
njurfunkt.

För patienter med nedsatt
njurfunktion ange vilket/a
riskläkemedel vid nedsatt
njurfunktion patienten
använder.

Som förval finns vanliga preparat Flerval
som ska dosreduceras eller
uteslutas vid nedsatt
njurfunktion. Om riskläkemedlet
inte finns som förval kan det
istället anges i fritext.
Om ordinerat läkemedel/ dos
bedöms lämplig för den enskilda
patienten vid aktuellt tillfälle kan
det anges i fritexten.

Läkemedelsinteraktioner Ange kliniskt betydelsefulla
(C/D)
läkemedelsinteraktioner av
typ C (hanteras med
dosjustering) eller D (bör
undvikas).

Om läkemedelsbehandling är
adekvat trots identifierad
läkemedelsinteraktion kan det
anges det i fritexten.

Val

:
ACE-hämmare
Angiotensin 2-antagonister
Atenolol
Digoxin
Kalcium
Kaliumsparande diuretika
Metformin
Mirtazapin
Opioider
Simvastatin

Fritext

:

Övrigt

Ange övriga identifierade
problem relaterade till
läkemedelsbehandlingen, ex
biverkningar, avsaknad av
indikation.

Fritext

:

Åtgärd

Ange genomförda och
planerade åtgärder (vilka,
varför) relaterat till
genomförd läkemedelsgenomgång eller ange att
inga åtgärder behövs.

Enval

Inga åtgärder behövs
:

Uppföljning

Ange när, hur och av vem.
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* En basal läkemedelsgenomgång innebär en analys, uppföljning och omprövning av en patientens läkemedelsanvändning.

